1.1.1.1
Saate kunnalle
Toivon, että tämä saatetaan myös kaupunginhallitukselle tiedoksi, kun he käsittelevät tätä
asiaa lähiaikoina. Kannattaa myös tsekata kaupunkisuunnittelulautakunnan evästykset
Hannuskallioiden kaavoitukselle kokouksessa, jossa Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavasta
päätettiin. Ystävällisin terveisin Seppo Salo

1.1.1.2
1.1.1.3
Espoo

Kuntalaisaloite
Hannuskallioiden liittäminen Hannusmetsän maakunnalliseeen arvokohteeseen

Aloite luotu Kuntalaisaloite.fi-palveluun 18.5.2021
Aloitteen julkaisupäivämäärä 19.5.2021
Me allekirjoittaneet vetoamme, että Espoon kaupungin valtuusto päättää tehdä ”Luonnon
monimuotoisuuden toimenpideohjelmaan ja selvitykseen” seuraavan muutoksen ennen sen
hyyäksymistä.
Sivulla 79 kohde 139 Hannusmetsä maakunnallinen arvokohde. Tähän kohteeseen lisätään
Bondaksenkalliot seuraavista syistä:
Bondaksen kalliot ovat aina olleet osa Hannusmetsää:
Ne ovat metsälain 10§ kohteita (vähätuottoisa ja vähäpuustoinen kallioalue, jolla on vanhoja matalia
puita ja silokallioalueita). Bondaksen kallioilla on paikallisesti arvokas rapakivilohkare ja edustava
Litorinameren aikainen rantakivikko.
Kerrostalojen rakentaminen tälle alueelle tuhoaisi itse kallioalueen ja pilaisi vieressä olevan
maakunnallisen arvokohteen maiseman, koska rakennukset nousisivat näkyviin metsärajan yli.
Bondaksen kallioalueen yhdistämistä puoltaa myöskin Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavan merkinnät,
jonka mukaan kallio on ”Virkistyksen kohdealue” ja että tältä alueelta on ”Yhteystarve”
Hannusmetsään.
Bondaksen kallioita koskevat samat perustelut kuin koko Hannusmetsää:
Pääradan eteläpuolen mantereen ainoan järven, Hannusjärven, valuma-alueesta merkittävä osa
sijaitsee Hannusmetsässä.
Hannusmetsä on eräs Etelä- Espoon suurimmista hiilinieluista ja hiilivarastoista, se myös torjuu melun
ja liikenteen päästöjen leviämistä asuinalueille.
Hannusmetsä on luonnonvarainen metsäkokonaisuus, joka sopii parhaiten organisoimattomaan
virkistyskäyttöön. Ihmiset ohjataan käyttämään polkuverkostoa, joka sijaitsee enemmän kulutusta
kestävillä alueilla.
Hannusmetsä on eteläisen Espoon eniten käytetty koulu- ja päiväkotimetsä.
1930- luvun jälkipuoliskosta lähtien se on ollut merkittävä lähialueiden asukkaiden marjastus- ja
sienestyspaikka sekä ulkoilumetsä.
Metsän lähelle tullaan rakentamaan asuntoja tuhansille uusille asukkaille ja senkin vuoksi
Hannusmetsä on säilytettävä nykyisen kokoisena.

Siis arvoisat valtuutetut lisätkää Hannuskalliot kokonaisuutena suunniteltuun maakunnallisesti
tärkeään arvokohteeseen: Hannusmetsään.
1.1.1.4
Lisätiedot
https://asiakas.kotisivukone.com/files/hannusjarvensuojelu.kotisivukone.com/tiedostot/hannusjarvi
_2015_net.pdf

1.1.1.5
Vastuuhenkilö
Seppo Salo, Espoo / Esbo

1.1.1.6
Osallistujia yhteensä 660
Osallistujaluettelo liitteenä

1.1.1.7
Jos aloitteeseen on lisätty video
Video on katseltavissa aloitteen sivulla Kuntalaisaloite.fi-palvelussa.

1.1.1.8
Lisää kunnan vastaus aloitteeseen:
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/municipalitylogin?management=dsL4nYgx4OpYi588Ow7CDPQj2knmFKeifUejN6Rx
Tämä viesti on lähetetty Kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta. Aloitteen otsikko ja sisältö on tarkastettu. Lisätietoja,
vastuuhenkilöiden tietoja ja saatetta ei ole tarkastettu.
Katso tämä aloite Kuntalaisaloite.fi-palvelussa
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/20699
Epäiletkö että viesti tuli väärään osoitteeseen? Ole hyvä ja poista tämä viesti.

